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ye chi tiêu, nhim vui và giãi pháp chü yell phát triên kinh té - xã hi, 
quôc phông, an ninh, xây dtng Bang, doàn the nám 2023 

Dr báo näm 2023, tlnh hmnh th giYi tip tic din bin nhanh, phüc tap, 
khó li.thng câ v chInh trj, an ninh, kinh t xã hi, trong do kinh tê th gii, 
thuong mi toàn c.0 có xu hurng giàm; xut hin mt s tin hiu, nguy c suy 
thoái kinh t và rüi ro v tài chInh, tin t, nq công, an ninh nãng lucing, krong 
thirc gia tang, xung dt Nga - Ukraine có khã näng tip t11c cäng thng, phüc 
tap. Trong nuàc, nn kinh t có nhüng ci hi, thun lqi và khó khán, thách thüc 
dan xen, süc ép lm phát, t giá, lãi suât gia tang; rüi ro t1c thj trung chIrng 
khoan, trái phiu doanh nghip, bt dng san; giá nhiu yu th du vào, chi phi 
san xut kinh doanh có xu his&ng tang; thj tnr?Lrng xut kh.0 truyn thng bj thu 
hçp; djch bnh, bin di khI hu, thiên tai tip tVc  din bin bt thu&ng, ânh 
huàng dn dñ sang xã hi. 

Näm 2023 là nãm thiir ba trin khai Nghj quyt D?i  hi di biu Dãng b 
tinh ln thu XI, có nghia quan tr9ng di vâi vic hoàn thãnh các m1lc tiêu 
Nghj quyt Dti hi d ra vào nãm 2025. Vói nhUng nhüng kt qua da dt dixçic 
trong thii gian qua, nht là kim soát hiu qua djch Covid-19 và các djch bnh 
m&i phát sinh, tio diu kin thun lç'i cho hott dng san xut, thuang mai, kinh 
doanh, dich vu trên dja bàn tinh. Các dir an quan tr9ng cap quôc gia, các dir an 
giao thông lien kt vüng dang duçic tp trung trin khai s mang 1?i  nhiu dng 
1irc, ci hi thñc dAy phát trin và chuyn di cc cAu kinh t - xa hi, tip tic to 
ra nhüng bu&c phát trin mâi; song song do, vci sir n hc, phAn dAu, quyt tam, 
dng thun cüa toàn Dãng bô, chInh quyn và Nhân dan, cong dng doanh 
nghip là nn tang quan tr9ng di vci qua trinh phát trin tinh Ding Nai trong 
thii gian tâi. Tuy nhién, tInh h'mh kinh t - xã hi dang di mt vâi nhCing khó 
khãn và thách thüc, nhAt là ãnh hithng xung dt Nga - Ukraine, mt s tIn hiu 
cüa kinh t toàn cAu suy thoái; doanh nghip gp khó khãn do thj trumg tiêu thii 
bj thu hçp, thiu dan hang san xuAt, rnt khác chi phi san xuAt, 4n tái, logistics 
tang; lao dng ngrng vic gia tang; nhiu di.r an dAu tis chm li v tin d, các 
yCu cAu v thu tiic pháp 1 ngày càng cht ch, dam bão theo quy djnh; met. s 
vii vic, vii an lien quan dn dAt dai tác dng tiêu circ den tam 1 nhà dAu tu, 
doanh nghip và can b, cong chüc. 
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Trên c s& kt qua dt ducc trong nAm 2022 và du báo nh&ng thun lqi, 
khó khan trong näm 2023, Ban Chap hành Dãng b tinE (khóa XI) quyt djnh 
các chi tiêu, nhim vii và giái pháp chñ yu phát trién kinh t - xã hi, quc 
phông, an ninh và cong tác xây dirng Dáng, doàn th trong näm 2023, nhu sau: 

I- CAC CHI TIEU CHU YEU 

1-Vêkinhtê 

- Tc d tang truàng kinh t (GRDP) tang 7,5-8,5%. 

- GRDP bInh quân du nguôri (giá hin hành) dat  khoâng 145-150 triu 
dng!ngthi. 

- Kim ngch xut khu tang 8,0-8,5%. 

- Tong vn du tu phát trin toàn xä hi khoáng 116 ngàn t) dông. 

- Tng thu ngân sách dat  dir toán dugc giao. 

- Phn du trong nàm 2023, toàn tinh có them It nht 08 xã dat  chu.n nông 
thôn m&i nâng cao; 04 xä dat  chun nOng thôn mi kiu mu; có It nht 01 
huyn tr& len hoàn thành nông thôn mi nâng cao. 

2- Ye môi trtrô'ng 

- Thu gom và xü 1 100% chit thai y t, 100% ch.t thai nguy hai,  100% 
cht thai cong nghip khOng nguy hai,  100% cht thai rn sinh hoat.  Nâng cao 
cOng ngh và xr 1 trit d cht thai các loai. 

- 100% các khu cOng nghip dang boat  dng trén dja bàn có có tram  xir 1 
nuOc thai tp trung dat  chun mOi tnrng. Xü 1 hiu qua mOi truông khu cOng 
nghip. 

- Duy tn t' 1 che phü cay xanh dat  52%; t' l che phü eüa rrng dat  28,3%. 
Tng t 1 cay xanih dO thi, các c quari, dcin vj, dcin vj sir nghip. 

3- Ye an sinh xa hôi 

- Giãm 30% h nghèo A trên tng s h nghèo A. 

- Gict t 1 tht nghip a khu c thành thj duai 2%. 

- l tram y t xã, phuóng, thj trn dü diu kin kham, ehEta bnh bào 
him y t dat  88%; t' 1 trm y t xä, phuang, thj trn có bác si lam vic dat  100%. 
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- T l tré em suy dinh duong can nng theo d tuëii giãm con 7,7%. 

- TS'  1 tré em suy dinh duOng chiu cao theo d tui giám cOn 21%. 

- S bác sIl vn dan là 9,4 bác s'; s giu?mg bnh/1 vin dan dat  30 giu&ng. 

- TS'  l dan s tham gia báo him y t dat  93%. 

- T l lrc luçmg lao dng trong d tui tham gia bào him xa hi dat  54%. 

- l 1irc lucmg lao dng trong d tui tham gia bão him that nghip dt 
49,5%. 

- Hoàn thành và dua vào sü diing trên 470 can nhà xã hi. 

- Ti l dan s sü diing nithc may dt chun: dan s do thj dtt 88%; dan si 
nOng thôn dtt 83,5%. 

- T l ngui dan có din thoai thông minh dat  86%. 

- Phn du t l cai nghin ma tüy tp trung dat  7,5%; t' l cai nghin ma 
thy tai  gia dInh, cong dng dt 11%; t l cai nghin ma thy tir nguyen tii cac 
cci sâ cai nghin ma thy dt 6,5%. 

4- Vê xây dtrng Bang 

- Phn Mu näm 2023 có trén 90% t chüc Ca sô dãng, dãng viên duçc dánh 
giá, xp l°ai  ti.r hoàn thành t& thim vii tth len; t l kt nip dáng viên mài dt 
tü 3% tr& len so vi thng s dáng viên cui nàm 2022 cOa Dãng b tinh. 

- Giãi quyt trên 95% don thu to cáo, khiêu nai  k' lut Dãng thuc th.m 
quyên. 

5- Ye cong tác dan vn 

- Tp hçip trén 70% qun chUng trong d tui vào tO chüc doàn th; riêng 
Doàn thanh niên dat tü 45% tth len. 

- T' 1 co  sà Doàn, Hi hoàn thánh tht nhiêm vii trà len dat  trên 80%. 

- Trên 80% cor quan, don vi thrc hin dat  tiêu chI dan vn khéo; trên 90% 
cor quan, dja phixcmg, dcm vi và doanh nghip có th chüc cong doàn thirc hin t& 
quy chê dan chü & co s&. 

- Trên 80% co quan, dcm vj thirc hin t& dan 4n chInh quyn. 
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6- Ye van hóa, giáo dtic  - dào tio 

- T' 1 p, khu ph van hóa dat  trên 90%; tr l h gia dInh dat  danh hiu 
gia dInh van hóa dtt trén 90%; t 1 ca quan, dcm vj dat  chun van boa trén 
98%; t 1 doanh nghip dat  chun van hóa trên 75%; 100% thit ch van boa 
cp huyn và cp xã, 90% nhà van hóa p (khu ph) hoat dng hiu qua. 

- T' l lao dng qua dào tao  nghê  dat  67,5%; t' 1 tuyên sinh dào tao  tr 
trung cp ngh& tr len trên tng s ngithi diiçc tuyn sinh trong näm dat  26,5%. 

7- Vê quôc phông - an ninh, trât tir an toàn xã hi và cap d an toàn 
thông tin co' quan nhã nwoc 

- Hoàn thành chi tiêu giao quân do Quân Khu giao. 

- Hoàn thành chi tiêu bi duOTig kin thüc quc phông, an ninh cho các di 
tuqng theo k hoach. 

- Phn d.0 kéo giâm s viii pham ti v trt tr xä hi; kim ch& lam giãm 
s vi tai nin giao thông nghiêm tr9ng và cháy, n ion; phát hin s vi ma tüy 
theo Nghj quyt cüa Dãng üy Cong an Trung uung. 

- 100% t giác, tin báo v ti pham, kin nghj khOi t duqc tip nhn, th 
1, xü 1; t' 1 giâi quyt dat  trên 90%. 

- T' I diu tra, khám phá an dat  trén 75% vâ an rt nghiêm tr9ng, dc bit 
nghiêm tr9ng dat  trên 90%. 

- Phn du hoàn thãnh chi tiêu, nhim vii thi hành an dan sir d.rçyc Tng 
Ciic Thi hành an dan sir giao trong nàm 2023. 

- T 1 h thông thông tin trong c quan Nhà nuOc duçc phé duyt theo cap 
an toàn dat 100%. 

II- NHU'NG NHIM T1J TRQNG TAM 

1- Tp trung xây dirng, chinh dn Bang và h thong chInh trj. Nâng cao 
chit hrçing cong tác can b, b tn can b, dánh giá sfr diing can bt. 

2- Hoàn thành 1p Quy hoach  tinh Dng Nai thOi k' 2021-203 0, tam nhIn 
dn näm 2050 dam báo dung tin d, cht luqng, hiu qua và dóng gop tIch circ 
vào quy hoach vñng, quc gia. 
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3- Ttp trung trin khai các dir an giao thông trpng dim cüa tinh, nht là 
các di,r an trên dja bàn thành ph Biên Hôa và các dir an giao thông kt ni vüng 
d sam hoàn thành, dtra vào sü diing theo k hoch. 

4- Huy dng hiu qua các ngun lirc d du tu xây dirng các di,r an, cong 
trInh phiic vi an sinh xã hi, nâng cao cht lixgng cuc sng cho ngrnñ dan, 

trong do uu tiên các dir an nhà & xã hi theo quy hoch, h thng cp nuac may 
phic vii cho sinh hott và các thit ch van hóa phiic vi cho thiu nhi, thanh 
thiu niên, cong nhân lao dng. 

III- CAC NHh1M V1 VA GIAI PHAP CHU YEU 

1- Thirc hin hiu qua chiro'ng trinh phuic hôi, phát triên kinh tê - xã 
- X - • • hçi ben vuiig va thuc day phat trien krnh te xanh, kinh te tuan hoan 

1.1- Trin khai có hiu qua các nhim vy, giái pháp thzc ddy, phát trien 
kinh té' bn virng 

- Tip tiic trin khai k hoach  thirc hin Nghj quyt Di hi di biu toàn 
quéc 1.n thir XIII cüa Dâng và Nghj quyt Di hi dti biu ln thi'r Xl Dáng b 
tinh v linh l?c  kinh t, van hOa, xã hi gn v&i Chuang trInh phic hi và phát 
trin kinh t - xä hi. Chü dng 1rng diing hiu qua nh&ng thành tiru cüa Cách 
ming cong nghip 1n thir liT vào qua trInh phát trin kinh t - xA hi, quãn l 
nhà nrnrc. 

- Theo dOi sat din bin, tInh hInh kinh t& thj truang th gió'i, trong nijó'c, 
kip thai có giâi pháp chi d?o,  diu hành, quán l kinh t dng b, linh hot, hiu 
qua. Tang cung gp ge', di thoai vai doanh nghip và thi.r&ng xuyên rà soát, 
tháo gä khó khän cho san xut kinh doanh trong các ngành, linh vrc. Thüc day 
phát trin thj tru?mg xut khu, khai thác thj truang ni dja, nâng cao sue tiêu 
dung gn vai da dng hóa thj tru&ng, san phm, các chui cung irng. Tn d11ng 
ti da hiu qua các lçii th, các co hi ta các hip djnh thuo'ng mai  tr do ma 
Viét Nam dã k kt gin v&i kim soát CO hiu qua xut, nhp khu, không d 
drt gay chui cung 1rng. Di mai, t chüc chrning trInh xñc tin thung mi, kt 
ni cung cu tr1rc tuyn dam bâo hiu qua. Phat trin mnh thuang mi din ttr, 
gân kt vâi các loi hI.nh hot dtng thuong mai  truyn thng. Nâng cao cong tác 
diu hành, quãn 1 giá; tang cu&ng quãn 1, thanh tra, kim tra, ngàn chtn và xü 
1 nghiêm các hành vi buôn 1u, gian lan  thirong mi, du co, thao tüng, tang giá 
ban bt hçip 1, nht là các hang hóa, djch v1i quan tr9ng, thit yu CO ãnh huOng 
dn san xut kinh doanh và tiêu dung cüa ngu&i dan. Quan tam diu hành, bmnh 
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n giá, nht là trong djp 1, tat. Thirc hin van minh thi.wng mai,  xü 1 nghiêm 
vi phm trong vic In chim l du&ng d mua ban, chn chinh v sinh, an toàn, 
van minh các chq truyn thng. 

- T chüc diu hành ngân sách cht ehë và quân l, sir diing ngân sách 
dung mite dich, hiu qua, cong bang, dam bão an toàn tài chInh. Tang clx&ng k' 
lut, cuang tài chInh, quãn l thu, chi ngân sách; thirc hin dng b các 
giãi pháp tang thu ngân sách bn vng, trong do chñ tr9ng khai thác các ngun 
thu ni dja, các ngun thu t'tr dAt và chng thAt thu, chuyn giá, trn thu& dam 
báo thu dung, dü, kjp th?i các khoân thu vào ngân sách nhà nuâc, phAn dAu 
hoàn thành dr toán druçic giao. DAy math  thanh tra, kim tra thu và quyt 1it 
xir I nçi dpng thu& các hành vi trn thug. Tip tiic cãi each hành chinh v& thug 
và dAy math  1mg diing cong ngh thông tin trong quãn 1 thu. 

- PhM hqp trin khai d an co cAu lai  h thng t chlrc tin diing gn vri xlr 
1 ng xAu giai dotn 202 1-2025 và phuo'ng an xü 1 các t chIme tin dicing yu 
kern. Nâng cao chAt hxçing tang trung tin dung dam bão an toàn, hiu qua, tp 
trung vào các linh virc san uAt, kinh doanh, các linh virc ixu tiên; tao  diu kin, 
h trq cho doanh nghip, nguii dan tip cn các djch vi,i  ngân hang an toàn, 
hin dai,  htn ch phát sinh tinh trng "tin diing den". Nâng cao näng 1?c,  hiu 
qua quãn 1 và t chIme thanh tra, kim tra, giám sat chat hoat dng cüa các t 
chIme tin diing, phOng ngIma, phát hin và ngän chn các hành vi vi pham, bào 
dam an toàn h thng. 

1.2- Thwc hin tat ccr cá'u kinh t trong do dq2y manh ccr cáu igi ni ngành, 
giü'a các ngành các ngành, linh vrc dam báo phát trié'n theo chiu sáu, thrc 
chat, hiu quth 

- Tip tiic dAy manh  cor cAu lai  nn kinh t gAn vâi di mâi mô hinh tang 
tru&ng, nâng cao näng suAt, chAt krqng, hiu qua và sue canh  tranh, tInh tir chIt 
và khâ nng chng chju cIta kinh t tinh gAn viii dAy mnh nghiên elru, chuyn giao, 
1mg diing tin b khoa hc - cong ngh, di mi sang tao  d phát trin kinh t 
tuArt hoàn, phat trin xanh, thItc dAy qua trinh chuyn di s. ThItc dAy phát 
triên các mô hInh kinh t mâi, nhu: mô hInh kinh t dêm, kinh t s& kinh t chia 
sé, kinh t song. 

- Phát trin cáe ngành cong nghip - xây dimng có ham luqng khoa h9c 
Cong ngh' cao, cong nghip ch bin, ch tao;  cong nghip sach  di dôi vi báo 
v môi tru&ng. Phát trin các ngành djch vi có gia trj gia tang cao, chIt tr9ng 
phát trin các l°ai  hmnh djch vi mài, (mg diing cong ngh cao, dira trén nn tang 
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cong ngh hin di. DAy mnh trin khai k hoich thirc hin dt phá v phát trin 
thuing mi, djch vi tng hqp hin di trên dja bàn tinh giai do?n 2021-2025. Tp 
trung phát trin du ljch thành ngành kinh t quan tr9ng trén dja bàn tinh, trong 
do, phát trin du ljch sinh thai, du ljch nông nghip, du ljch tam 1inh, v ngun 
kt hçip khai thác các giá trj ljch sir, van boa, san phAm cüa dja phiicmg và dAy 
nhanh tin d dAu tu các di an phát trin du ljch có quy mô l&n, chAt hrçng cao 
gAn vii vic dAu tu h thng h? tAng k thut ben ngoài các khu, dim du ljch, 
nhAt là h tAng giao thông kt ni. Tip tic trin khai k hoach v phát triên 
nông nghip i'rng diing cong ngh cao, nông nghip theo hithng h&u co gAn vâi 
cOng nghip ch bin vâ thj tru&ng tiêu th san phm gn v&i dAy mtnh üng dimg 
tin b khoa h9c - cong ngh trong nông nghip; chü tr9ng, 1ia ch9n rhà dAu tu 
mang lai giá trj gia tang cao, gAn vâi xây dimg hiu qua các chui lien kt san 
xuAt, hçp tác trong san xuAt - ch bin - tiêu thii nông san, nâng cao giá trj kinh 
t dixgc tto ra trén 01 (km vj dAt nông nghip, gAn phát trin nông nghip vâi 
nâng cao thu nhp cho ngithi dan nông thôn và nâng cao chAt luçmg cac xã nông 
thOn mdi. Dng thai, tich circ thông tin, dir báo thj truO'ng nông san d nglz&i 
dan, doanh nghip chñ dng trong san xuAt. 

- Kim soát hiu qua thu hUt dAu tu, co cAu lai mô hlnh kinh t gAn vi di 
mâi mô hInh tang trur&ng, phát trin theo chiu sâu. Nâng cao tInh sn sang và 
chuAn mijc trong don tip, thirc hin thU tVc,  phé duyt các dir an dAu lit trên dja 
bàn tinh. Huy dng và si:r diing hiu qua mçi ngun lirc, tang cithng thu hUt dAu 
tix xâ hi, ngun vn dAu tu nu(c ngoài chAt luçmg cao. Thu hUt dâu tu có ch9n 
19c, lira ch9n nha dAu tu t& nhAt, d'çr an t& nhAt, tu&ng tt nhAt; dir an cO cong 
ngh tiên tin, si:r diing lao dng có ham krgng chAt xám cao, giá trj gia tAng 
cao, sir ding qu dAt It và than thin vi mOi trtthng, dóng gop nhiu cho ngân 
sách tinh. 

- Huy dng, phân b và sü diing hiu qua các ngun lire phirc vi,i cho phát 
trin kinh t song song v&i thUc dAy trin khai k hoach  buy dng các ngun 1irc 
tp trung dAu Ut phát trin h thng kt cAu hi tAng dng b, hin dai,  trç)ng tam là 
ha tAng giao thông do thj, nông thôn và giao thông kt n& vilng trên dja bàn tinh 
giai don 2021-2025. ChU các dir an thoát nuâc, xr l ngp Ung tai  các do thj, 
trng buc xay dirng và phát trin, thay di din mao  các do thj theo hung 
thông minh, hin dai,  mr rng khOng gian xanh, không gian cong cong phiic v 
nhân dan. Khai thác, sü diing hiu qua ni 1irc cUa tinh, trong dO chU ngun 
hrc tr qu dAt cong va iAy manh  thirc hin dAn Ut dir an theo hInh thUc di tác 
cong Ut vâi quan dim ngun 1irc cong chAm lo cho ngtx&i nghèo, khu vrc 
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nghèo; du tu xã hi hóa dáp üng nhu cu ngithi có thu nhp cao, cung cp djch 
v'ii chit hrgng cao cho nguôi dan có thu nhp cao, cho dja phuong có kinh t 
khá vâ khuyn khich các thành phn kinh t du tu phát trin các cong trInh, 

djch vi nhtm kjp thai phiic phát huy 1çi th Càng hang không quc t Long 

Thành. Tang cithng cong tác quân 1 nhà nuóc v du tu công, trong do dam báo 

d.0 tu CO tr9ng tam, tr9ng dim, dng b, tp trung vào các dt phá, linh virc ixu 

tiên, các dir an tr9ng dim có süc lan tOa gn vi vic rà soát, khc phiic các tn 
ti, hn ch d dy nhanh tin d giãi ngân vn du tu cong ngay tr nhitng thárig 

du näm. 

- Thiic hin t& cong tác giãi phóng mt bng, bi thu&ng, h trçl, tái djnh 
cu và tp trung du tu các khu tái djnh Cu. Dy nhanh tin d, dam bão chat 
lucing các di,r an tr9ng dim trên dja bàn tinh, nht là các d an giao thông trén 
dja bàn thành ph Biên HOa và môt s6 tuyn du&ng kt ni lien huyn, kt ni 
vào Càng hang không quc t Long Thành. Ben canh  do, phi hçTp cht chë vi 
B, ngành, các tinh, thành lan cn trin khai dung tin d, dam bão chit Iuçmg 
các dr an giao thông tr9ng dim quc gia, dir an kt nM vüng. 

1.3- Báo dam mói trithng ddu tu kinh doanh minh bgch, thông thoáng, 
thun lo'i; to diu kin d các thành phcn kinh té' hogt dóng, phát trkn bInh 
dng, hiu qua, dzng quy djnh pháp lut 

- Tip Wc cai thin môi trithng du tu, kinh doanh; nâng cao chi s näng 
hc cnh tranh cp tinh (PCI), chi s hiu qua quán trj và hành chmnh cong cap 
tinh (PAPI), dáp üng yéu cu phát trin cua tinh, giâi quyt kjp thôi các kin 
nghj cüa ngi.thi dan, doanh nghip. ThOc dy khO nghip, sang tao. Quan tam 
cong tác gp gO', di thoui chInh sách, xñc tin d.0 tu ti ch, kjp thô'i tháo go! 
khó khän, h trçi cho doanh nghip, hgrp tác xã, h kinh doanh và trin khai kp 
thii các chInh sách, giái pháp h trg cüa ChInh phü, cüa tinh. Khuyn khIch các 
thành phn kinh t hoit dng, phát trin bInh ding, dung quy djnh pháp 1ut và 
canh tranh làrth manh. Tang curng két nôi doanh nghip trong nuc vO'i các 
doanh nghip có vn du tu triic tip nu&c ngoài. Rà soát, sp xp, c phn hóa, 
thoái van, cci cu lai và nâng cao hiu qua hot dng cña các doanh nghip nhà 
nithc, doanh nghip cO vn nba nithc. 

- Dy nhanh tin d di diii, thirc hin chuyên di cong näng Khu cong 
nghip Biên HOa 1. Trin khai nhanh các khu cOng nghip, cim cOng nghip dà 
dirge cp cO thm quyn phê duyt th'o mO hInh m&i phü hgp v&i djnh hiró'ng 
phát trin cüa tinh. Rà soát, sam trin khai du tu h thng cung cp din, nuac 
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phiic vu cho san xut, sinh ho?t mang tInh cp thit c mt s vüng, khu virc, 
nht là du an "Xa l5 rnthc ". 

- Tip tic h trq doanh nghip tái cu trüc, di miii cong ngh, nâng cao 
khã nàng cnh tranh, i'rng phó 1mb hoat,  hiu qua vâi tác dng cüa thiên tai, djch 

bnh, hi nhp th gii. 

1.4- Tang cithng hiu lzrc, hiu qua quán l nhà nwó'c v quy hoach, dá't 
dai, tài nguyen, khoáng sán, t2p trung báo ye môi trzthng, chi dóng ingphó vài 
bié'n di khI hu và phông, chdng thiên tal 

- Nâng cao chit 1uong cong tác quy hoch. Tp trung hoàn thành 1p 
Quy hoch tinh thii k' 202 1-2030, tAm nhIn dn näm 2050 dam bão chAt 1u9'ng, 
khá thi, có tAm nhln dài h?n  và hài boa trong không gian phát trin kinh t - xã 
hi cüa vüng, phát huy ti da lçii th so sánh cüa tinh và tüng dja phuo'ng trong 
tinh. Xác djnh cong tác quy hoach  là chIa khóa cho phát triên bn vIthg, phâi di 
trrnc môt bizóc, dam bâo sx djnh hu&ng lâu dài và hài hOa trong không gian 
phát trin kinh t - xã hi cüa dja phucing, cüa tinh và vüng lan can. Dng thi, 
rà soát, I.p, diu chinh quy hoich mt s vñng, do thj lan (nhu: Biên HOa, Long 
Thành, Nhcin Trach,...)  dam bào phü hcip vói thirc t, djnh huàng phát triên, 
sam trinh cAp có thAm quyn phê duyt, lam ca sa kêu gui, thu hut dAu tr phát 
trin. Dng thO'i, quân 1 t& quy hoich dã duqc phê duyt, khOng duçic phá v 
quy hoch trong qua trinh trin khai, phát trin kinh t - xã hi. KhAn tnrang rà 
soát, 1p D an xây dirng Trung tam hành chInh - chInh trj tinb dam bão xi'rng 
tAm, hiu qua, dáp üng yêu cAu phát trin. 

- Tang cuang chi dio, nâng cao hiu hrc, hiu qua quãn l nba nuóc trên 
các linh virc v: quy hoach, dAt dai, xây dirng, tài nguyen và môi tru&ng. Th?c 
hin t& cOng tác quân 1 dAt cOng và phát buy hiu qua ngun 1irc dAt công, 
không d xãy ra vic lAn chim và phái duçc sü ding minh bach,  dáp 1mg yêu 
cAu phát trin cüa dja phuo'ng. Rà soát din tIch dAt dã giao cho các chñ dAu tr 
nhm xlr 1 kjp tham các dir an chum trin khai thirc hin. Tang cuOng thanh tra, 
kim tra, kjp th?yi xü 1 nghiêm các hành vi vi phm trong linh virc quy hoach, 
dAt dai, khai thác tài nguyen khoáng san. Dam bão an ninh ngun nixac, an toàn 
h dp và ngàn chn suy giâm tài nguyen nrn5c. Tp trung trin khai các giái 
pháp tang t 1 h gia dInh sIr diing nuóc may, kim soát và có 1 trmnh giám d.n 
vic sIr dung nrn9c ngAm. 

- Giái quyt hài hOa mM quan h giUa phát trin kinh t vi bâo v môi 
trir&ng. Thu&ng xuyên kim tra, kiên quyt xlr 1 nghiêm nhting tni&ng hçip gay 
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o nhim mOi tru?mg, trong do t chüc 4n dng, tuyên truyn, kt hçp vi xü 1 
nghiêm vi phm mOi trithng t.i các trang trai  chän nuôi. Giám sat các khu cong 
nghip 1p dtt h thng quan trc tr thng. Bào v không d ô nhim ngun 
nuâc ngm, kim soát 0 nhim song Dng Nai và các song, h trên dja bàn. D.y 

minh phân loai  rae  tai  ngun và thñc dy du tu trang thit bj thu gom, vn 
chuyn, tram trung chuyn. DOn dc, dy nhanh tin d du tu các dr an xü 1 
rác vi cong ngh tiên tin, han  ch ti da vic chôn 1p rác thai, gay lang phi 
dt dai và tim n nguy Co gay ô nhim môi truOng, tüng bucc tin tâi chm düt 
chôn 1p rác thai. Xây drng nhà tang 1 d dáp lrng thu cu cüa ngu?iii dan trên 
dja bàn thành phé Biên HOa. 

- Chü dng trin khai các nhim vii, giâi pháp üng phó vài bin di khI 
hu, phOng, chng thiên tai d giàm nhç thit hi. Quan tam du ttr trang thit bj 
và thirc hin nghiêm các quy djnh v quãn 1, bão v, phát triên rrng, dng thai 
phát buy giá trj rrng phiic vii cong dng. 

2- Chü trçng phát trin toàn din và dông b các 1mb vuic  van hóa, báo 
dam gán kêt hài hôa, hçrp I gifra phát triên kinh tê vói van boa, xã bi; 
nâng cao chat 1trçng sng cho ng.rôi dan; dy minh phát triên khoa h9c 
cong ngh và thüc day dôi mO'i sang tio 

2.1- Vànhóa 

- ChO tr9ng xây dirng, phát buy nhüng giá trj tIch crc v thun phong, m 
tiic cüa gia dinh và xa hi. Phát huy giá trj van hóa và con ngxi Dng Nai tr& 
thành ngun 1c, dng lirc quan tr9ng trong phát trin kinh t - xa hi. Xây dirng 
np sng van boa tin bô, van minh & dja bàn dan cu, các co quan, dctn vj, 
doanh nghip gtn v&i xay dimg môi trithng van boa s& lành math.  Nâng cao 
cht luçing, hiu qua phong trào "Xây dyi'zg nông thón m&i, do thj van minh ". 
T chirc các hot dng van boa, ngh thut biu din nhm nâng cao d&i sng 
tinh thin cho Nhân dan. 

- Huy dng mci ngun 1irc du lit cho phát trin van hóa, con ngithi, tuong 
x1rng, ngang tm vâi kinh t. Quan tam bào tn, tOn tio và phát huy giá trj van 
hóa các dan tc, các giá trj van hóa 4t th và phi vt th cüa các viing, min, 
cüa dng bào các dan tôc, kt hçTp v&i tip thu tinh boa van boa cüa th&i di. 
Gn kt chat chë gitra khai thác các giá trj di san van boa, di tIch và danh thing 
vói phát trin du ljch trên dja btn. 
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- Chü tr9ng du P.r xây drng, nâng cap, mi rng các thit ch van hóa, th 
thao, m& rông không gian, dja dim và s luçing nguOi dan dn vi các hott 
dng van hóa, th thao gn vi nâng cao cht luçing, hiu qua hott dng cüa các 
thi& ch van hóa, th thao, nht là 6 cp c s&. Khuyn khIch thirc hin xã hi 
hóa 11th virc van hóa, th thao phiic v11 Nhân dan, ngithi lao dng trén dja bàn. 
Chuân bj tot c s vt chat, 1irc lucing tham dir các sir kin the thao khu virc, 
quôc tê. 

- Tip tiic nâng cao nhn thirc và näng 1irc lãnh dio cüa Dâng, sir quán 1 
cüa Nba nuâc trén 11th virc van hOa, th die, th thao d dáp üng yêu cu phát 
triên. Quan tam dào tao,  bôi duO'ng kin thüc v quán 1 và t chIrc cho di ngü 
can b trrc tiêp lam cong tác van boa, th thao tung xüng vi yêu cu và 
thim vii. Phát huy vai trô giám sat cña cong dng dan c's, ngithi dan v th 
chi'rc, quàn l hoit dng van bOa, th thao. 

2.2- Giáo dc và dào tao 

- Tp trung dào tao,  phát trin, nâng cao cht krqng ngun than Iirc tinh 
gàn vói tiêp tic di mOi can bàn, toàn din, nâng cao chit luqng giáo diic 
và dào tao,  dáp 1rng you cu phát trin. Chü tr9ng nâng d. h thng tnr&ng Irp 
và chun hOa, hin dai  hóa v co' s& v.t cht. Day math  xa hii hóa giáo diic, 
that là khuyn khich du tu phát triOn h thng trueing mm non, mu giáo, tiu 
h9c ban trü. TIJ'ng diing manh  me kboa h9c - cong ngh, chuyOn di so trong 1mb 
vrc giáo diic và dào tao.  Nâng cao hiu qua v cong tác quán 1, báo dam di 
ngü nhà giáo và can b quãn 1 giáo diic, dáp lrng yOu c.0 hin nay. 

- Nâng cao chat hrcmg giáo dic dai  h9c và ch.t luqng, quy mô CáC Co' SO 
day ngh& dào tao  trOn dja bàn tinh. Co Ca ch thu ht du tu phát trin các 
tnthng dai  h9c mang tm khu vrc. Djnh hiiO'ng dào tao,  chuyOn dôi nghO nghip 
cho lao dng nông thOn, lao dng ph thông phü hqp, gn viii yOu cu v phát 
trin nhân lirc, chuyn djch lao dng phic vii cho hoat dng phát trin cña tith, 
trong dO quan tam dào tao  ngun than 1irc s, phát trin ngun nhân 1iic chit 
luang cao, có km nãng, trInh do chuyOn mon cao. Tang curng kt nôi cung - câu 
lao dng theo hrnmg ngh bn vi)ng, tüng bithc dáp üng thu c.0 thj tnr&ng lao 
dng trên dja bàn th&i gian tii. Tip tiic khuyn khIch, tao  diêu kiin thu hut lirc 
luçmg chuyên gia, trI thIrc v sinh sang và lam vic trên dja bàn tinh. 

2.3- Thitc hién tiê'n b5, cong bang xa h5i và báo dam an sinh xd hç5i; tang 
cu&ng cOng tác báo v, chàm soc và báo v thc khOe và náng cao dài sOng 
Nhán dan 

- Tip tlic thüc dy xay drng xã hi sO. Thc hin t& các chInh sách an 
sinh xa hi, nâng cao d&i sang ngtthi dan trên dja bàn tinh. Thijc bin dy dü, 
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kjp thi chInh sách ilu dãi ngthi Co cong vi each rnng, trg giñp xã hi. Tang 
cithng các giài pháp h trç nguii lao dng, giài quyêt vic lam, nhât là các lao 
dng bj mt vic do doanh nghip gp khó khán. Tiêp tic triên khai hiu qua, 
dng b các giãi pháp giám nghèo bn vüng, phát huy ni lirc wo'n len thoát 
nghèo cüa nguOi dan. Kjp thñ trin khai các chInh sách trq giüp các dOi tucmg 
yu th& các di tirqng khó khän do thiên tai, djch bnh. Day math  xà hi hóa 
các hoat dng và huy dng các ngun 1ixc thirc hin tot cOng tác den on, 
dáp nghia. 

- Tang ngun 1ic nhà rnrc gtn vci huy dng hiu qua ngun 1irc xã hi 
du tii phiic vii nâng cao chit luçing sng cho ngtrii dan. Quan tam dành ngun 
lirc nhà nixOc, b trI qu dt cOng d chàm lo phát triên giáo diic, y t, van hóa, 
the thao, mOi truOng,... nâng cao cht krçing sng cho nguôi dan, tao  môi 
tru&ng song an toàn, than thin, lành math.  Chü tr9ng dành qu dt có vi tn 
thun lgi dê dâu tu phát triên các cOng trInh phñc lqi xã hi, phic vi nhu cãu 
thiêt thrc cüa ngui dan. Phân b hçp l ngun 1irc nba nithc và kêu gçi m9i 
thành phn kinh t du tu, phát trin các dir an nhà & xã hi, nba & cOng than; 
chuân hóa và khuyên khIch nguôri dan dâu tu, sira chüa, nâng cao cht h.rçing 
nhà &, khu nhà tr9 cho cong nhân thuê dam bào tiêu chuAn theo quy djnh. Trin 
khai hiu qua chinh sách v lao dng, tin luang và xây drng quan h lao dng 
hâi bOa nhãm nO lic nâng cao chat hxcmg lao dng, thu nhp, giüp cong nhân 
tIch lily tir thu nhp dê cO th mua nba & xa hi, gop ph.n xây dirng tinh Dng 
Nai thjnh vuçng. 

- Tip tue thuc hiên có hiêu qua các giài pháp phOng, chng djch Covid- 19 
và các djch bnh mâi. Chü dng phucmg an lrng phó v&i các tInh huing djch 
bnh. Dê cao thüc, trách thim cña ngr&i dan, cong dng, doanh nghip trong 
cOng tác phOng, chOng djch bnh. Tip tlic du tir nâng cp, m& rng co s& 4t 
chat cho h thông y té co s&, y t dix phông gn vài vic h trçi, tao  dng lirc 
trách thim cüa d)i ngü nhân viên y t toàn tinh, dam bào thuc, 4t tu, sinh 
phâm nhäm nâng cao nãng lire khám, diu trj, chàm soc sirc khOe ban du cho 
ngu&i dan, cong dng. Thu&ng xuyên kim tra, thanh tra, xi:r 1 nghiêm các 
hành vi vi phm v v sinh an toàn thirc phm. Thirc hin tot chInh sach bâo 
hiêm xã hi, báo him that nghip, bào him y t và m& rng, phát trin dM 
tuçxng tham gia bâo hiêm xã hi, bão him y t. Ngän chn, x1r l nghiêm theo 
quy djnh dOi v&i tInh trng n dung, trOn dóng, gian ln bào hiêm xã hi. 

- TIch circ phOng, chng suy dinh duO'ng tnê em và tao  mOi tru&ng sng t& 
d tré em phát trin toàn din. Quan tam cong tác gia dinh; thüc dy bInh ding 
gi&i và vi sr tin b cüa phii flu; phOng chng xam hai  tré em và t nan  xã hi; 
thçrc hin t& chInh sách dan tc, ton giáo. Tang cu&ng cong tác quãn 1 ngu&i 
nghin và cai nghin ma tüy; nâng cao hiu qua hoat dng cüa Ca s& cai nghin. 
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2.4- Ddy mgnh phát trin khoa hQc cong ngh và dAi mái sang tgo 

- Xây dirng và trin khai các chucing trinh nghiên ciru, üng diing và di 

mâi sang tao,  thüc dy chuyn di s nhm tao  nâng cao näng suât, chat hrng, 

hiu qua và siLrc canh  tranh cüa doanh nghip và kinh t Dng Nai. Thrc hin 
hiu qua D an phát trin 1r11g diing d:t 1iu v dan eli, djnh danh và xác thirc 
din tü phiic vi chuyn di s quc gia giai doan  2021-2025. Day manh  cong 

tác tuyên truyn, nâng cao than  thüe cüa can b, cong chüc, viên chüc, các tang 

lop Nhân dan, doanh nghip v chuyn dôi s& 

- Thüc dy khOi nghip di mOi sang t?o.  H6 trçY, khuyn khIch các cá 
nhân, t ehüc, doanh nghip du tiz nghiên ciru phát trin, irng diing tin b 
khoa h9c và cong ngh, chuyn di s& Tao  môi tnr0ng, khuyn khich di ngü 
trI thüc say me nghiên elm khoa h9c, si diing hiu qua ngun 1rc dizqc b trI. 
Tao diu kin thu hut ngun nhân 1irc khoa h9c cong ngh. 

- Tang cixông du m, nâng cp c sO 4t cht, phát trin ha tAng khoa h9c 
cOng ngh, ha tAng s& DAy manh  chuyn di s&  tang cliOng 1mg diing khoa 
hoc, cong ngh trong cong tác quán l, diu hành, phát trin kinh t s, kinh t 
xanh, kinh t mAn hoàn. Tip tic khuyn khIch, huy dng ngun l'çrc xã hi hóa 
trong vic trang bj din thoai thông minE cho ngixOi dan. 

3- Cong tác ni chInh; quc phông, an ninh; cong tác di ngoi 

- Tang cithng sir lãnh do tuyt di, trrc tip v mi mt cüa các cAp üy 
Dáng di vOi cong tác quc phông, an ninh. K& hçrp ch.t chë phát trin kinh t, 
van hóa, xa hi vOi báo darn quc phông, an ninh. Ttp trung xây dirng 1irc 
luçmg vu trang, cOng an chinh quy, tinh nhu, t'rng buOc hin dai;  lãnh  dao  thirc 
hin hoàn thành chi tiêu cOng tác tuyn quân näm 2023 0 câ 3 cAp, dam báo chat 
chë, dli s 1uçng, dat  chAt luqng cao. 

- Trin khai thirc hin t& Chin hxcic bâo v th quc trong tInh hInh mOi. 
Nâng cao chAt luqng, hiu qua cOng tác nAm, dir báo tinE hmnh nhAm xây dirng 
và trin khai có hiu qua các k hoach, phuang an dam bâo quc phông - an 
ninh quc gia, giU gin trt tr an toân xA hi. Tp trung xây drng, cling c nim 
tin trong Nhân dan, xây dirng lông dan vtrng chAc, không d xây ra dim nóng; 
phông ngCra, xlr 1 kjp thii bite xüc cüa ngtr0i dan. Báo dam an ninh chInh trj 
ni b, an ninh van hóa ttr tirOng, an ninh kinh t, an ninh mang,  chñ dng dAu 
t:ranh lam thAt bai  am mini, hot dng chng pha cia các th lire thi djch, phãn 
dng, circ doan, chêng di chInh tn. Tp thing dAu tranh phông, chng ti pham, 
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nht là ti pham kinh t, cong ngh cao, ma tñy, ti phm có t chiirc, hoit dng 
theo kiu "xä h3i den ", gay ri trt tir cong cong. Rà soát, xt l nghiêm nh&ng 
hành vi thiu trách nhim cüa di ngfl can b thirc thi cong vi gay hu qua thit 
h?i tài san Nhà rnrc và tInh mng, tài san cüa ngixi dan, doanh nghip. Nâng 
cao hiu qua cong tác quãn 1 nhà nuâc v an ninh trt tir, an toàn giao thông, 
phông, chng cháy, n& ciru nn ciru h và kim soát chat  vic 4n chuyn, kinh 
doanh, tang trI, sir diing pháo trái phép. 

- Duy trI nghiêm ch d tnrc sn sang chin du. Nâng cao cht liiqng hun 
1uyn. Chun bj chu dáo và t chi'rc din tp khu virc phông thU cp tinh, huyn 
d?t miic dIch, yêu cu. Xây drng các d an và trin khai thirc hin các mô hlthi, 
các d an có hiu qua trong xây d%rng lirc hrçmg dan quãn thu&ng triic, dan quân 
Co dng; xay dirng Ban Chi huy quân si xã, phrning, thj trn vüng mnh toàn 
din dáp üng yêu cu cong tác qu& phông dja phtrmg trong tInh hInh mi giai 
don 2020 - 2025 và nhüng näm tip theo. Tp trung dy nhanh tin d trin 
khai thrc hin các di,r an quc phông, an ninh và phi hçTp thirc hin hiu qua 
cong tác quán 19, si:r dimg dt quc phông trén dja bàn. Tip tjc trin khai th1rc 
hin mô hlnh gn kt giüa lirc hrçing vu trang v&i dng bào ton giáo và mô hlnh 
"Ngói nhà hu phwcrng Quan d5i ". Nâng cao chit krçing cOng tác bi duong, 
cp nht kin thUc quc phông, an ninh cho các di tuçmg theo quy djnh và dy 
mmnh ph bin kin thtirc quc phông - an ninh cho toàn dan. 

- Trin khai Co hiu qua nhim v1i cal each tu pháp, phi hçp t& hon giUa 
eác ngành trong khi ni chInh, xU 19 kjp th&i, hiu qua các vn d lien quan 
dn tu pháp, an ninh, trt tij. Th?c hin hiu qua cong tác b trç tu pháp 
và tuyên truyn, ph bin giáo dtc pháp lut, trg gh1ip pháp 19. Tang cl.rng 
kiêm tra, giám sat trong các co quan tu pháp, các co quan bào v pháp lut, 
trong dtu tranh phOng, chng ti phm, khOng d xáy ra oan sai và bO 19t ti 
phim, khOng d phát sinh tiêu circ trong hoit dng tu pháp. Dc bit chU 9 sir 
chun mirc trong thirc thi pháp 1ut, 9 thi.rc thucing ton pháp lust cUa di ngfl can 
b5 thirc thi tu pháp, hành pháp dam báo cong 19, cong b&ng, k9 1ut, k9 cucmg. 
XU 19 trách thim di vci các can b tu pháp lien quan dn an hUy, an süa, an 
châm hang näm. Dam bão tin d diu tra truy t& xét xü nghiêm minh cac vi an 
lan, gay bUc xUc du lun. Nâng cao cht luçmg, t9 l giái quyt vi vic, vi an 
vã cOng tác thi hành an; nâng cao ch.t lugng di ngü thi hãnh an. 

- Trin khai dng b các giãi pháp phOng, chng tham nhüng, lang phi theo 
Kt lun s 0-KL/TW ngày 03/6/202 1 cUa Ban Bi thu Trung uong Dãng v 
tip tijc thirc hin Chi thj s 50-CT/TW ngày 07/12/20 15 cUa B ChInh frj trong 
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cong tác phát hin, xtr 1 vu viêc, vi an tham nhUng, chü tr9ng thixc hin các 
giãi pháp phông ngüa tham nhüng. Nâng cao hiu qua ho.t dng cüa Ban Chi 
dio phông, ch6ng tham nhüng, tiêu circ tinh. Kim soát chat chë vic thirc hin 
kê khai, minh btch tài san, thu nhp cá nhân cüa can b, cong chüc. T chirc 
thanh tra, kim tra có trng tam, trçng dim, trong do tp trung kim tra, thanh 
tra trách nhim cüa nguôri dt'mg du, nht là trén nhiing linh c d phát sinh 
tiêu circ, tham nhüng, tich circ thu hi tái san trong các vii an hInh sir v tham 
nhüng. Nâng cao hiu qua cong tác thirc hành tit kim, chng lang phi trong các 
linh vrc, dxi sang xA hi, trithc ht là các co quan nhà nuóc. 

- Tip tic thirc hin nghiêm cong tác tip cong dan, giài quyt khiu nii, th 
cáo, nh.t là d cao vai trô, trách nhim ngithi dung du cp üy trong vic tip 
dan, di thoai trrc tip vii dan và xir 1 nhftng phán ánh, kin nghj cüa dan. Rã 
soát, giãi quyt các vii khiu nai,  t cáo dông ngithi, phirc tap, kéo dài, dir lun 
xã hi quan tam và tp trung giài quyt các vij khiu ni, to cáo ngay tir Ca s&, 
không d tri thành "dim nóng", gay mt an ninh trot ttr. Kim tra, giám sat các 
ca quan, dan vj, dja phuang di vâi vic thirc hin các quy djnh v tip dan, di 
thoi trirc tip vri dan và giài quyt khiu nii, t cáo cüa dan. 

- Thirc hin cO hiu qua du&ng 1i, chInh sách dôi ngoi, hi nhp quc t 
cüa Dàng và Nhà nuâc. Triên khai t& và dng b hoit dng di ngoi Dàng, 
ngoi giao Nhà nuóc, di ngoi nhân dan trén dja bàn tinh. Dy mnh cong tác 
ngoi giao, k kt hcp tác trong tInh hInh mdi. Thirc hin t& cong tác ngui 
Vit Nam i nithc ngoài, cong tác bâo h cOng dan. 

4- Cong tác xây diyng Bang, dan vn và xãy dirng chInh quyn 

4.1- Tao Sw chuyn bié'n mgnh me, nhn tht'c sáu sc v di mài phzrcmg 
thjc lânh dgo cia Dáng trong diu kién mái, trkn kiwi thi!c hin &3ng b cá 5 
phwo'ng thic ldnh dgo cia Dáng 

- Triên khai quán trit nghj quyt, chi thj cüa Dáng kjp th?i. Thrc hin t& 
cOng tác giáo diic chinh trj, tu tung gn vói vic "hoc tp và lam theo tu tu&ng, 
dao due, phong each H Chi Minh", tao  sr thng nht trong Dàng, sir dng 
thun, doàn kt trong các thng lOp Nhân dan trên dja bàn tinh. Coi tr9ng, xác 
djnh cOng tác tu tithng và xây dirng nim tin cüa nguii dan là vn d c& löi, 
sang cOn cüa Dãng. Xü l các thông tin, các lun diu sai trái cüa các th lire 
thu djch trong tInh hInh mOi vOi phuang châm "ld'y cái d'p, dep cái xá'u ". 
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- Nâng cao vai trô djnh hi.r&ng, cung cp thông tin chInh tMng cüa Dâng, 
Nhà nithc cho Nhân dan vi hInh thüc da dng gn vâi i.ng diing hiu qua Cong 
ngh thông tin trong cong tác tuyên truyn các chü tnrng, du&ng 1i cüa Dâng, 
chInh sách, pháp luât cüa Nhà ntrôc cho can b, dáng viên, các thng lap Nhân 
dan. Nâng cao thüc và t chüc h trçi d mi can b, dàng viên là mt tuyên 
truyn viên cüa Dãng trong vic tuyên truyn, chia sé, däng tái, lan tóa nhüng 
thông tin tIch circ, các guang din hinh tiên tin, glscmg ngui t&, vic t& trên 
tat ca mi linh virc diii sang xä hi. 

- Nâng cao näng 1irc lãnh do, näng hrc cm quyn, sue chin du cüa t, 
chute dàng và dàng viên, xây drng các t chüc Dãng trong sch vUng mmnh - 
doàn k& thng nht - hem chInh dan chü - hành dng hiu qua - näng dng, 
sang tio - dam nghi, dam lam - 1y nguai dan và doanh nghip lam trung tam 
phiuc vu; thirc hin nghiêm pháp lust và các quy djnh cña Dãng, nêu cao trách 
nhim eüa ngu?ii dIrng dAu cp üy trong giâi quy& cong vic. Tp trung dào tto, 
bi duOng can b, nâng cao näng hirc hành dng, näng 1irc nhn din nhUng yu 
kern, rüi ro và d ra các giái pháp d khc phic yu kern. Chui tr9ng dánh giá 
näng lrc, phm cht can b, cOng tam, cong bng trong vic thurc hin quy 
houch, diu dng, luân chuyn, b trI can b vào vj trI phü hçip d phát huy näng 
1irc, sa tru&ng cüa di ngü can b dãng viên, dáp irng yêu cu, nhim v1u trong 
tInh hInh mâi. Trin khai các giãi pháp d báo v can b sang t?o,  dam nghi, 
dam lam, darn chju trách nhim vi lçii Ich lçi Ich chung cUa tinh, quc gia. 

- Quan tam dn cong tác to ngun, phát trin dáng viên mâi, nht là tp 
trung nâng cao s luçing, cht Iuçing và cc cu cOng tác phát trin dâng viên 
mfii, trong do quan tam nhitng qun chñng uu tü trong các doàn th chInh. trj, 
phát trin nhüng ncyi chua có t chiic dàng, có It hoc chua có dâng viên, chu 
tr9ng kt nip dâng viên tré, Co trInh d, có kin thüc, dáng viên trong doanh 
nghip Ut nhân, doanh nghip cO vn du tu nithc ngoài và dja bàn dan cu. Tang 
cu&ng cOng tác xây drng, phát trin t chuc ca sâ dãng, doàn th các vüng 
dng bào dan tc thiu s, tOn giáo, trong các doanh nghip lit nhân, doanh 
nghip cO vn dAu lit nithc ngoài. Di mâi, nâng cao chit luqng sinh hot cp 
ñy, chi b, barn sat vào nhim viu chInh trj cña ca quan, dan vj, dja phuang. 
Thiic hin t& vic kim dim, dánh giá, phân loai t chüc ca s& dáng và phân 
tIch chit lirçrng dãrig vién, báo dam dung thirc chit. Dy minh üng di.ing cOng 
ngh thông tin, chuyn di s và cái each thu tiic hanh chInh trong Dãng. 

- Tiép tuc thirc hin tot Quy djnh s 58-QD/TW ngày 08/02/2022 cua 
Bô Chinh trj "Met  s vn d v bâo v chInh trj ni b Bang". Tang cuO'ng 
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trách nhim cUa các cp ñy trong cong tác báo v chInh trj ni b dam báo kjp 
thôi, diing quy djnh, dáp irng yêu cu cong tác can b. 

- Tang cis&ng cong tác giám sat trong Dàng d ngän ngüa vi phm, xác 
djnh nhim vi1 phông ngüa sai phm, giãi quyt tr s&m, ngãn chn tü du sai 
phm, tiêu circ là quan tr9ng; giám sat di vi các tp th& Ca nhân có thông tin 
sai phm; kim tra, giám sat chuyên d theo Chuo'ng trInh kim tra, giám sat 
näm 2023 cña Tinh üy. Kjp thñ xây drng, trin khai k hotch khc phiic và 
thirc hin nghiêm tue kt 1un cüa các doàn kim tra. Thirc hin nghiêm quy 
djnh v nhtng diu dâng viên không duçc lam và quy djnh v nêu gtrcing. 

- Day mtnh xây drng, chinh dn Dáng và h thng chinh trj. Kiên quyt 
ngän chn, dy lüi suy thoái v lit tuO'ng chInh trj, djo dire, 1i sing, biêu hin 
"tt diln bié'n ", "tv chuyn hóa ". Tang cithng k crnmg, k' 1ut, nêu cao tInh 
tin phong gwmg mu cüa dãng viên và trách nhim cüa ngthi dirng du a các 
cp üy, chInh quyn, các c quan, ban ngành, t chirc chInh trj - xã hi các cap. 
Tüng t chirc dâng, mi can b, dàng viên, truac ht là tirng dng chI ding du 
c.p üy, chInh quyn các cp phâi tçr giác, guong mu, nói di dôi viii lam, chi 
dto quyt 1it von quyt tam cao; xây dirng nim tin cüa Nhân dan di voni Dâng 
b.ng nhüng vic lam ci,i th trong qua trinh lãnh dao  phiing sir Nhân dan. 

4.2- Cong tác dan vn 

- Tip tic di moni manh  me ni dung, phucmg thirc boat  dng M.t trn T 
quc, các t chic chInh trj - xã hi, hucng các boat dng v co s&, sat dja bàn, 
phu h?p  voni trng dii tugng. Nâng cao cht luçmg hoat dng, tp hçip doàn viên, 
hi viên và xây drng lirc lugng nOng c&, nht là a các dja bàn vüng sãu, 
vüng xa, vüng ton giáo, dan tc. Phát huy vai trO dai  din bào v quyn và lçi 
Ich hçp pháp, chinh dáng cüa Nhân dan, quyn lam chi cüa Nhân dan trong 
cong tác giám sat, phãn bin xâ hi, gop xây dirng Dàng, xây dijng chInh 
quyn. Tang cuang cOng tác nm tInh hInh và trin khai thirc hin có hiu qua 
các chñ tri.rcng cüa Dâng và chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nithc v cong tue tOn 
giáo, dan tc. 

- To chic trin khai hiu qua chuong trinh cong tác dan 4n cña Dâng b 
tinh näm 2023. Dy mnh các phong trào thi dua yêu nithc nh&m khoi dy manE 
me các phong trào hành dng each mng, tim nãng và sire sang t?o  trong nhân 
dan gn vâi vic thrc hin các cuc vn dng h9c tp và 1àm theo tii tuàng, dao 
dire, phong each H ChI Minh, toàn dan doàn k& xây dirng nOng thOn moni - van 
minh do thj, cuc 4n dng Ngi.thi Vit Nam ixu tiên dung hang Vit Nam,... 
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gop phn thirc hin t& nhim vi phát trin kinh t - xà hi, giU vttng quc 
phông, an ninh trén dja bàn tinh. 

- Thirc hin hiu qua quy ch dan chü co s các 1oi hInh theo Lut Thirc 
hin dan chü & cci so. Các cp üy dãng và chInh quyn, nht là ngithi dung du 
phâi djnh k' t chi'rc di tho?i, thu&ng xuyên lng nghe kin dóng gop cña các 
tng lOp Nhân dan và tp trung giài quyt t& nhüng vn d birc xüc cüa Nhân 
dan. Nâng cao hiu qua cong tác dan vn chinh quyn, gop phn t?o  dng thun 
xã hi, cüng c khi dii doàn kt toàn dan tc, phn du hoàn thành các m11c 
tiêu, nhim v11 phát trin dã d ra. 

- Phát huy vai trô, trách nhim cüa Mt trn To quc và các doàn th& nhât 
là lirc hxqng nông c&, ct can & cp co sO trong vic thirc hin nhim vi vn 
dng Nhân dan, tham gia xây dirng các co ch& chInh sách, các ni dung lien 
quan trrc tip dn d&i sng cüa Nhân dan. 

4.3- Cong tác xáy dy"ng chInh quyn 

- Nâng cao hiu qua hot dng cüa Doàn Dti biki Quc hi và Hi dông 
nhân dan các cp, nht là nâng cao chat luçmg giám sat và cht luçing quyt djnh 
các vn d theo thm quyn cia Hi dng nhân dan. Nâng cao hiu qua tip xüc 
Cu tn theo huOng tp trung lng nghe, chia sé và giám sat vic giái quyt các 
k.hiu nui, t cáo, kin nghj cüa cir tn. Tang cisOrng mi quan h phi hçrp trong 
hot dng giám sat, bào dam các diu kin d Hi dng nhân dan thirc hin hoit 
dng giám sat. 

- Nâng cao 2  thOc chp hành k lut, k croig hành chInh, van hóa cong 
viii di dOi vOi nâng cao cht luçmg di ngü can b. Tip tiic sp xp, kin toàn 
th chüc b may hành chInh nhà nuOc theo huOng tinh gun, d cao trách nhim 
ngu&i dung du và kjp th&i phát hin, xir l nghiêm nhung sai phm trong thirc thi 
cong vi. Tang ci.r&ng si lath do cüa cp üy dãng và nâng cao näng hrc, hiu 
1ixc, hiu qua cüa b may chinh quyn các cp gn vOi nâng cao chi s cài each 
hành chInh (PAPI), chi s näng lirc cinh tranh c.p tinh (PCI) lam cho b may 
nhà nuOc thixc si,r cüa dan, do dan, vi dan, phing sir nhân dan. Nâng cao s 
lugng, cht luçing djch v cong tnirc tuyn. 

- Tang tInh minh bich trong ho?t  dng quàn l nhà nuOc. 15'ng dung minh 
m cOng ngh thông tin, chuyn di s trong các cci quan nhà nuâc. Rà soát, 
diu chinh dja giOi, sp xp din vi hành chInh cp xã dam báo theo quy djnh. 
Dy mtnh thirc hin d an cái each ch d cong chüc, cong vi,i trên dja bàn tinh, 
trong do tp trung rà soát, xây dirng cci ch, chInh sách cãi thin môi truOng 
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lam vic, tao  dng 1irc, xây dçrng thirc, trách thim phing sir Nhân dan. Thirc 
hin cong tác dánh giá can b các cci quan hành chInh nhà nuc dam báo dung 
thirc ch.t lam c sâ s&p xp, b trI, diu dng thay th can b, Cong chIrc. Thirc 
hin tt cong tác khen thithng và kjp thii phát hin, xü 1 nghiêm nhttng can b, 
cOng chüc thiu trách nhim, trI tr trong thirc hin cái each hành chInh, gay 
khó khän cho nguô'i dan và doanh nghip. 

- Ngithi dirng du cp ñy, chInh quyn các cp sn sang tip, lang nghe và 
giái quyt kjp th?yi nhüng vuâng mc cüa nguOri dan vâ doanh nghip, gop phn 
thuc dy phát trin cüa tinh. M rng thông tin hai chiu giüa lAth do các cp 
vi ngrnii dan và doanh nghip nh&m h trq kjp thôri, tháo gi khó khAn và tao 
diu kin thun igi ngiRi dan và doanh nghip. 

IV- TO CHU'C THVC Hh1N 

1- Nghj quyt nay duçrc trin khai, quán trit dn các chi, dAng b cci sâ và 
dâng vién trong toàn Dáng b tinh. 

2- Các cp üy dáng tr1rc thuc, các ban can sir clang, dáng doàn, các ban 
clang tinh, lAnh dao  các sâ, ban, ngành tinh có trách nhim ciii th hóa Nghj 
quyt nay bang k hoch, trong do nêu rô nti dung cOng vic phãi lam, thai gian 
và tin do thuc hin. Trên co si do, có k hoach  djnh k' kim tra vic thirc hin 
Nghj quyt nAm 2023 cüa Tinh üy. 

3- Can cic Nghj quyt cña Tinh ñy, Ban ThuOng vii Tinh üy chü dng chi 
dao, diu hành triên khai thirc hiên dat  các chi tiêu, nhiém vu, giAi pháp trong 
Nghj quyt và báo cáo kt qua thirc hin trong các kS'  h9p Ban Chap hành 
Dáng b tinh. Yêu cu các dng chI (Jy vién Ban Chap hanh Dãng b tinh, bI 
thu các ban can sir clang, clang üy, clang doân, giám dc các s6, ban, ngAnh 
guang mu, nêu cao tinh thn trách nhim cá nhân, barn sat ci sO d lAnh do, 
chi do kjp thOi tháo gO khó khän, vu&ng mtc nhm thirc hin thing lçii cac chi 
tiêu Nghj quyt d ra. 

4- Ban Tuyên giáo Tinh üy có trách nhim biên soan tai lieu, chi dao  và 
huOng dn vic quán trit Nghj quyt cho clang viên và qun chüng ct can & ca 
sO ('/riên k/ia! xong trong quj 1/2023). Giao các ban clang va Van phOng Tinh 
üy theo dôi kt qua trin khai va thirc hin Nghj quyt nay, tham mi.ru cho Ban 
Chap hAnh, Ban ThuOng vii Tinh üy chi do kjp th&i. 
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Ban Chip hành Dãng b tinh tin ttthng rang toàn th can b, dâng vien, 
chin si và nhân dan trong tinh nêu cao tinh thtn doàn kt, phát huy nhüng 

thun lçii, thành tiru dã dat  duçic và kinh nghim rut ra trong thai gian qua, nm 
vfrng thai cci, chü dng vuçrt qua khó khän, thách thurc, tIch crc phn du, tao  sir 

chuyn bin manh  m trên tt cã các linh virc, quyt tam thirc hin thing lçii 

toàn din các chi tiêu, nhim vi,1 näm 2023. 

Nii nhân: 
- Các dlc TUV, 
- Các dlc nguyen TVTU các khóa, 
- Các cap üy dãng trVc thuc tinh, 
- Các BCS dâng, dãng doàn, Tinh doàn, 
- Các ban dãng tinh, 
- Các s6, ban, ngành tinh, 
- VP. DDBQH & HDND tinh, 
- CP.VPTU- T4, P. KT-XH, P. TH, 
- Lim VPTU. 
Dông kinh gi:ri: 
-B ChInhtrj, 
- Ban BI thu TW Dãng, 
- VP, các ban dãng TW (a+b), 
- D/c BI thu Dáng üy và Tu 1nh QK7. 
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